
Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund 

 

 

Sikkerhed  –  Sundhed  –  Socialt samvær  –  Personlig udvikling 

 

 

DJSF’s vision: Det er DJSF’s vision, at medlemmerne gennem 

deres medlemskab øger deres tillid til fysisk formåen samt øger 

deres sociale kompetencer med større selvtillid og åbent sind til 

følge.   

Derudover er det DJSF’s vision, at forbundet vil fungere som et 

netværk for forbundets medlemmer, så medlemmerne vil 

betragte forbundet som et netværk til anvendelse i hverdagen 

samt et forum for socialt samvær.  

Referat af TU møde 10. april 2009 
Mødet afholdtes i Esbjerg kl. 12.00 – 15.30 

Tilstede: Brian Vidgaard, Anders Friis og Jan Kirkegaard  

 

Point for kursus i basiskast, 4. april 2009: 
Er kurset til 10 point eller 5 point ? Jan kontakter Frank Møller og får afklaret, hvor meget mange timer der 

blev trænet. Når dette er afklaret ses det endelige antal point via djsf.dk (arkivsiden) 

 
Regionale bæltetræninger:  

Forslaget om regionale bæltetræninger blev positivt modtaget af enkeltmedlemmer og på seneste 

Dankollegiemøde, men man ønskede ikke opdeling i regioner.  

Der er udsendt en opfølgende mail til danbærerne om dette, hvori der opfordres til lokale initiativer til 

bæltetræninger, som annonceres på djsf.dk, så alle har mulighed for at deltage (dog bedes alle være 

opmærksom på, at de lokale bæltetræninger ikke kommer til at ligge så tæt på de nationale tekniske kurser, at 

der skabes unødvendig konkurrence)  

Bæltetræningerne vil i mange tilfælde kunne give 5 point, hvis arrangøren kontakter TU. 

Arkivsiden på djsf.dk vil blive opdateret med de allerede afholdte bæltetræninger, som giver point (Anders 

kontakter Henning ang. opdatering af arkivsiden) 

 

Sommerlejr: 
Anders er TUs kontaktperson til sommerlejrudvalget. Anders kontakter Henning ang. instruktører til lejren og 

nationalgraduering. 

 

1. kyu video: 
Jan er i gang med at redigere videomaterialet fra seneste tekniske kursus i 1. kyu (Horsens, feb. 2009). 

Arbejdet forventes afsluttet i sommerferien. 

 
Kata-valg 
Hvis man skal til 3. -5. dan har man selv har et vist ansvar for at vælge en kata, der kan findes en dommer til. 

TU kan ikke trylle... 

 
Hvervning af instruktører: 
TU bruger for meget tid/personlige ressourcer på at finde instruktører til forbundets arrangementer. Vi 

afprøver nu en ny metode: Der udsendes en liste over de faste kommende arrangementer til forbundets 

instruktører, som bliver bedt om at melde sig som instruktør til én eller flere af arrangementerne. TU melder 

senere tilbage med en melding om den endelige instruktørfordeling.  

Instruktørpleje: TU vil anmode bestyrelsen om lov til, at give større gaver til instruktører, når de har undervist 

på en træning/kursus 

Instruktøren får også de point (og gradueringsret), der er tilknyttet en given træning/kursus 

(Jan) 
 
Nedskæring i antal af gradueringskurser og nationalgradueringer?  
Antallet af deltagere giver grund til at skære antallet af nationalgraduering ned til to om året og antallet af 

gradueringskurser ned til et om året. Dog vil det derefter tage meget lang tid at opnå højere gradueringsret, 

især når man først er startet med gradueringskurserne som danbærer. Overvejelsen vil blive taget op på det 

kommende DK-møde (19. april) (Alle) 
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Teknisk kursus i 2. dan pensum 
TU arbejder på at arrangere teknisk kursus i 2. dan sidst på foråret 2009. 

 

Fællestræning: Fokus på oprindeligt tænkte kombinationer til pensummets teknikker: 
Engang var der større fokus på, hvilke kombinationer der lå naturligt i forlængelse af pensummets teknikker. 

Vi vil arrangere en fællestræning, hvor nogle af forbundets mest erfarne instruktører gennemgår, hvordan et 

udvalg af pensummets teknikker oprindeligt var tænkt sammen i kombinationer. Foreløbig dato: 21.nov (Jan 
kontakter KU) 

 
Seminar om problemteknikker: 
Der arrangeres en træning for sortbælter, hvor der skal arbejdes med teknikker, som den enkelte deltager har 

problemer med.  

Foreløbig dato: 24.okt. (Jan kontakter KU) 

 
Harai-Goshi 
Teknikken blev diskuteret (hvor højt må benfejningen må ligge) i forlængelse af en snak på basiskast-kurset 

forleden. Emnet tages også op på DK-mødet den 19. april (Alle).  

 
Når pensum skal ændres ved DK- møder: 
Carl Henriksen har givet et forslag til proceduren ved behandling af ændringsforslag til pensum: 

1. forslagsstilleren begrunder sin mening om ændring i pensum. 
2. forslagsstilleren viser( i gi.) den nuværende teknik. 
3. forslagsstilleren viser den ønskede nye teknik, med kombinationer. 
4. deltagerne træner den viste teknik under ledelse af forslagsstilleren evt. i små grupper. 
5. deltagerne samles og diskuterer det pågældende emne med evt. ændringer. 
6. deltagerne stemmer ifølge vedtægterne om forslaget. 

TU takker for forslaget. Vi er enige i, at dette vil være en god procedure.  

 
Forslag til pensumændringer: 
På baggrund af dankollegiets gennemgang af 2. kyu langformspensum, har Carsten P. Andersen indsendt 

forslag til pensumændringer til det kommende DK-møde, den 19. april 2009. 

TU støtter alle fire forslag, for så vidt teknikken ikke fjernes før der er fundet og godkendt en ny teknik til blå 

frontspark. 

 

Fortræning til nationalgraduering: 
Det blev diskuteret, hvorvidt vi i DJSF med fordel gøre som Taekwondo: Arrangere fortræninger til 

nationalgradueringer (aspirantkursus, adgangskursus), som aspiranter skal ”bestå” for at få lov til at komme til 

graduering. Formålet er især at sikre, at blåbælter har opnået et rimeligt niveau, før de kommer til graduering, 

så de ikke får unødvendige nederlag (og spilder kommissionens tid). Kurserne kan også være åbne for 

personer, der ikke føler at de er tæt på en graduering. Emnet tages også op på DK-mødet den 19. april (Alle) 
 

Samarbejde med udenlandske instruktører/klubber: 
Det blev diskuteret, hvordan vi evt. kunne skabe en positiv udvikling ved at invitere kapaciteter fra udlandet. 

Emnet genoptages på næste TU-møde. 

 

Næste møde: 
30. maj i Odense. Kl. 11.00 

  

Referent: Jan 


